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Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

 

 

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o. 

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 

Zastoupená Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o. 

Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646 

IČ 49622897 

DIČ CZ49622897 

Bankovní spojení ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300 

a 

Objednatel  

Sídlo  

Zastoupená  

Druh organizace  

IČ  

DIČ  

Bankovní spojení  

 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) vést podvojné účetnictví týkající se činnosti objednatele, 

b) provádět následující úkony: 

 zpracovávat měsíčně předané účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy 

a evidenci, 

 vyhotovovat měsíčně účetní závěrky a přehledy včetně rozboru hospodaření, 

zpracování výkazů a sestav pro MHMP (požadavky odboru rozpočtu a příslušného 

odboru), 

 zpracovávat dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek vždy ke 31.12. každého 

roku, 

 předávat měsíčně výtisky zpracovaných dat včetně záložních nosičů, 

 zajišťovat přípravu podkladů pro rozpočet, 

 zajišťovat přebírání a předávání dokladů v místě sídla odběratele, 

 na vyžádání zajistit daňového poradce a auditora, 

 poskytovat poradenské a konzultační služby v ekonomické agendě, včetně 

přítomnosti zástupce společnosti, v případě kontroly prováděné kontrolním orgánem 

a poskytnout součinnost při kontrole, 

 na vyžádání objednatele poskytnout konzultaci k zpětné kontrole objednateli. 

 

 Jakékoli jiné služby na vyžádání objednatele budou předmětem samostatné fakturace, a to dle 

ceníku, který tvoří přílohu 1 této smlouvy. 

Čl. 2 

Rozsah, čas a místo plnění 

1. Místem plnění je sídlo Zhotovitele, ul. Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 a částečně sídlo 

objednatele …………. 
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Čl. 3 

Ceny a fakturace 

1. Objednatel pověřuje zhotovitele činnostmi uvedenými v čl.1 této smlouvy a zavazuje se za tyto 

služby zaplatit cenu, která se sjednává touto smlouvou na celkovou měsíční částku ……… bez 

DPH.  

2. Sazba DPH bude stanovena na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, a bude se měnit na základě novelizace tohoto zákona.  

3. Sjednaná cena bude hrazena odběratelem převodem na účet zhotovitele na základě 

zhotovitelem vystavených faktur. Fakturace bude prováděna měsíčně vždy po ukončení 

zpracování dokladů za předcházející měsíc. Splatnost faktur je 14 pracovních dnů ode dne 

doručení objednateli. Dílčí zdanitelné plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za uskutečněné k poslednímu dni 

kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 

příslušných předpisů. 

4. Sjednaná cena může být změněna jen na základě oboustranné dohody při změně rozsahu 

uvedených činností a to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž změna rozsahu 

požadovaných činností nastala. Změna se sjednává písemným dodatkem k této smlouvě.  

 

Čl. 4 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména je povinen 

předávat nejpozději do 5tého dne následujícího měsíce všechny doklady ke kontrole 

zaúčtování. 

2. Objednatel odpovídá za věcnou náplň a náležitosti účetních dokladů a za jejich časovou 

příslušnost. 

3. Objednatel je povinen k 31.12. provést inventury majetku a za jejich stav odpovídá. Inventury 

peněžních prostředků v hotovosti provede objednatel 1x ročně a to v termínu 31.12. Protokoly 

o provedených inventurách předá objednatel zhotoviteli v termínech vždy do 5tého dne 

následujícího měsíce po provedené kontrole. Předání dokladů ke kontrole zaúčtování bude 

provedeno tak, aby mohlo být provedeno porovnání s účetním stavem (inventarizace).    

 

Čl. 5 

Odpovědnost zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen sjednané činnosti pro objednatele provádět podle platných zákonů, 

zejména dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů, zákona o daních z příjmu, zákona 

o DPH a dalších.  

2. Zhotovitel odpovídá za správné zaúčtování všech předaných dokladů z hlediska zákona o 

účetnictví a dalších souvisejících zákonů. Je povinen do 5 dnů od obdržení dokladů upozornit 

objednatele na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Takové doklady má 

právo objednateli vrátit k doplnění nebo opravě nezaúčtované.  

3. Zhotovitel odpovídá za vyhotovení dokladů ve stanovených lhůtách, výkazů a dalších 

dokumentů, které se zavázal provádět dle čl. 1 této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o jeho daňových povinnostech v průběhu 

kalendářního roku a to vždy nejméně dva pracovní dny před termínem jejich platnosti. 

5. Zhotovitel neodpovídá za pozdní úhrady nebo chybné platby daní, pojištění a ostatních úhrad 

objednatele pokud k těmto pozdním úhradám nedojde vinou zhotovitele. Neodpovídá také za 

výsledky zpětné vzhledem k již vyhotoveným výkazům v případě opožděného předání dokladů. 

Dále nenese odpovědnost za doklady předané zpět objednateli.  
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Čl. 6 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 

této smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Povinnost mlčenlivosti může být zhotovitel zproštěn pouze písemným prohlášením objednatele.  

2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na pracovníky zhotovitele a na další osoby, které zhotovitel 

k plnění předmětu smlouvy zmocnil. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti 

všechny osoby, které mohou s doklady objednatele přijít do styku.  

 

Čl. 7 

Zpracování osobních údajů 

3. Vzhledem k tomu, že při plnění práv a povinností z této smlouvy má Zhotovitel přístup 

k dokumentům a databázím Objednatele obsahujícím osobní údaje fyzických osob, které jsou 

smluvními partnery nebo zaměstnanci Objednatele, dohodly se smluvní strany ne úpravě 

vzájemných  práva a povinnosti v souladu s čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

Nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), když Objednatel je 

smyslu předmětného Nařízení ve vztahu k předmětným osobním údajům v postavení správce 

a zhotovitel v postavení zpracovatele. 

4. Zhotovitel v souvislosti s předmětem Smlouvy zpracovává osobní údaje fyzických osob – 

smluvních partnerů a zaměstnanců Objednatele, které Objednatel získal v souvislosti se svou 

podnikatelskou činností a ke kterým má Zhotovitel přístup za účelem splnění svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy. Osobní údaje jsou obsažené v účetnictví a smluvních a jiných 

dokumentech Objednatele a Zhotovitel k nim má přístup v rámci služeb podle Smlouvy.   

5. Osobní údaje jsou Zhotovitelem zpracovávány v tomto rozsahu: 

a) Kategorie subjektů údajů: smluvní partneři (klienti, dodavatelé) a zaměstnanci 

Objednatele  

b) Kategorie osobních údajů: identifikační údaje a kontaktní údaje, h a další údaje 

zpracovávané podle zákonných předpisů o zaměstnancích a smluvních partnerech. 

6. Objednatel získal a zpracovává předmětné osobní údaje na základě smlouvy se svými 

smluvními partnery a zaměstnanci, tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a za účelem 

plnění povinností stanovených právními předpisy, tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

Nařízení.  

7. Osobní údaje jsou Zhotovitelem pro Objednatele zpracovávány za účelem plnění předmětu 

Smlouvy, tj. v souvislosti s vedením účetnictví v rozsahu specifikovasném v čl. I. této smlouvy, 

přičemž dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu ukládání na nosiče informací, 

nahlížení, zálohování, s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu 

nezbytném pro zajištění poskytovaných služeb na základě této Smlouvy.  

8. Doba trvání zpracování údajů Zhotovitelem je po dobu trvání této smlouvy.  Ukončením této 

Smlouvy nezanikají povinnosti Zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až 

do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárního předání Správci nebo jinému 

Zhotoviteli. 

9. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů 

Zhotovitelem.  
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10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko - organizační 

opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a jinými právními předpisy 

a vést záznamy o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 odst. 2 Nařízení, přičemž zajišťuje, 

kontroluje a odpovídá za:  

a. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které 

k osobním údajům mají bezprostřední přístup,  

b. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro 

jejich zpracování,  

c. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 

záznamů obsahujících osobní údaje,  

d. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly 

zpracovány, pozměněny nebo smazány.  

11. Zhotovitel je dále povinen 

a. zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny Objednatele a v souladu s právními 

předpisy, které upravují zpracování osobních údajů; 

b. využívat další Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a na 

základě písemné smlouvy; 

c. zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajistit, aby zaměstnanci 

Zhotovitele případně třetí osoby zpracovávající údaje podle Smlouvy podléhaly 

povinnosti mlčenlivosti; 

d. přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti zpracování v rozsahu stanoveném 

v čl. 32 Nařízení; 

e. poskytnout Správci součinnost při uplatňování práv ze strany subjektů údajů 

stanovených v kapitole III. Nařízení, zejména při zajištění práva na přístup k osobním 

údajům tak, aby Objednatel dodržel lhůty stanovené Nařízením; 

f. napomáhat Správci při plnění povinností vyplývajících z Nařízení ve vztahu k 

bezpečnosti zpracování, oznamování porušení osobních údajů, a posouzení dopadů 

zpracování na práva subjektů údajů; 

g. bezodkladně informovat Objednatele o veškerých bezpečnostních incidentech tak, aby 

byl Objednatel schopen splnit své oznamovací povinnosti dle čl. 33 a 34 Nařízení; 

h. podle rozhodnutí Objednatele po ukončení Smlouvy všechny osobní údaje buď vymazat 

nebo je vrátit Správci, a vymazat existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují 

uložení daných osobních údajů; 

i. umožnit Správci nebo jím pověřené osobě realizaci auditů a inspekcí zpracování 

osobních údajů Zhotovitelem a poskytnout Správci veškeré informace, které jsou 

nezbytné k doložení, že Objednatel i Zhotovitel splňují své povinnosti podle článku 28 

Nařízení.  

 

12. Zhotovitel se zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních 

smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní 

údaje na základě smlouvy u Zhotovitele, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 

a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem a dále v souladu s Nařízením. Zhotovitel bude sám (a závazně 

uloží i těmto uvedeným osobám) zejména zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po 

skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Zhotovitele.  

13. Zhotovitel i Objednatel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě této 

smlouvy povinnosti stanovené Nařízením, popřípadě i dalšími obecně závaznými právními 

předpisy vztahujícími se k této činnosti.  



 

 

 

 6 

14. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady 

pro zajištění efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro 

ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.  

15. Pro případ porušení povinností Zhotovitele stanovených v tomto článku 7 smlouvy se zhotovitel 

zavazuje nahradit objednateli vzniklou škodu, včetně případné sankce, která by byla 

objednateli uložena kontrolním orgánem v důsledku porušení povinností zhotovitele.  

 

 

Čl. 87 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemného 

a oboustranně potvrzeného dodatku. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet dnem doručení výpovědi druhé 

smluvní straně 

3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 

4. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma 

smluvními stranami.   

5. V případě ukončení smlouvy předá zhotovitel objednateli veškeré doklady a účetní výkazy 

v písemné a elektronické podobě, soubory elektronických dat, jejichž výsledkem zpracování 

jsou elektronické výstupy a vše, co zhotovitel od objednatele převzal, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy k jejich vrácení objednateli.    

 

 

 

Datum:    ……………………………                Datum:                   …………………………… 

 

 

Za zhotovitele: ……………………………                 Za Objednatele:       …………………………… 

                                           

 

    ……………………………  


